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Aquesta ruta és ideal per descobrir en un matí o en una
tarda l’interior del Parc del Castell de Montesquiu. Surt des
de l’aparcament del castell i s’endinsa pel bosc tot creuant
la riera de la Solana. Després de pujar cap al coll de les
Planeses arriba al mirador de la Rovira, un balcó natural
amb vistes al castell, a la serra de Bellmunt i al massís 
del Montseny. L’ascensió continua fins al coll dels Tres Pals,
el punt més alt del recorregut, des d’on s’obtenen vistes
magnífiques de les muntanyes dels voltants. La visita 
al castell de Montesqiu completa un itinerari, en el qual 
els afeccionats a la fotografia disposen d’un gran ventall
d’elements naturals, arquitectònics i històrics a l’abast 
del seu objectiu. 

Del castell al coll dels Tres Pals

11 Per la riera de la Solana 
i el mirador de la Rovira

Fitxa tècnica

Ruta circular amb sortida

i arribada als jardins del

castell de Montesquiu.

Està ben senyalitzada 

i transcorre per pistes

amples, però fa pujada 

i és força llarga.

Comarca: Osona

Distància: 8,7 km

Durada: 3 h

Altitud mínima: 624 m

Altitud màxima: 801 m

Desnivell acumulat: 192 m

Dificultat: mitjana

Època: tot l’any

6 Punt d’inici:

aparcament del castell 

de Montesquiu

Per la C-17, venint del

sud, cal agafar la sortida

de Sant Quirze de Besora,

direcció Vidrà, fins passar

el pas a nivell, i seguir la

carretera de Vidrà, o bé

l'antiga C-17 fins a

Montesquiu, on hi ha

l'accés al castell. Venint

del nord, la sortida es

Montesquiu. 

La parada de tren més

propera és Sant Quirze

de Besora–Montesquiu.

6 Oficina del Parc del

Castell de Montesquiu

Masoveria del Castell

08585 Montesquiu

Tel. 938 529 902

pmontesquiu@diba.cat

www.diba.cat/montesquiu
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1 Castell de Montesquiu. Paradís 
de merlets i finestrals
Abans o després de fer la ruta, val la
pena visitar el castell de Montesquiu.
Es tracta d’un edifici que té el seu ori-
gen en l’època medieval (està docu-
mentat des de l’any 1285), però que
ha anat remodelant-se en diferents
períodes històrics. Actuament es pot
fer una visita guiada els caps de set-
mana i tots els dies a l’estiu. Un cop a
dins es visiten totes les estances,
d’entre les quals destaca l’escala inte-
rior del segle XVI, la sala noble, la ter-
rassa i el dormitori. La visita inclou la
projecció de l’audiovisual Temps d’his -
tòria i misteri, que permet descobrir
la història del castell en quatre mo -

ments del seu passat. El castell està en -
voltat de jardins en els quals hi ha tres
escultures de l'artista d'Alpens Enric
Pla i Montferrer. També hi ha altres
equipaments com la Cabanya del Cas-
tell, la sala d'exposicions i la ma sove -
ria, amb l’oficina del parc.

2 La riera de la Solana. Joc d’ombres
Des de l'aparcament del castell cal
prendre el camí asfaltat que deixa a
mà esquerra el castell i la masoveria.
Després, cal continuar a l'esquerra per
la pista de terra. En els primers metres
el camí, ample i flan quejat per roures
i pins, fa una lleugera bai xada. Cal dei-
xar a mà esquerra un camí i conti nuar
pel més planer que ens portarà a la

Per fotografiar amb volum un edifici és aconsellable que en la composició es vegin almenys
dues de les façanes. Cal buscar, doncs, un angle i esperar l’hora adequada per tal que
totes dues estiguin il·luminades. En el cas del castell de Montesquiu la millor hora és al matí. 
q 41º06’47.13”N 2º12’43.05” E elev. 668 m
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riera de la Solana, on hi ha una pas-
sera de fusta. És un lloc que té força
atractius fotogràfics. Per continuar
l'itinerari, cal seguir el camí de
l'esquerra. El de la dreta, que puja for-
ça, és per on es retornarà. Des d'aquest
punt l'itinerari és circular.

3 Mirador de la Rovira. Dinamisme 
i color
Després d’uns 200 metres de pendent
es passa per darrera de la casa de la
Solana, on actualment hi ha el Centre
de Formació Forestal Especialitzada.
Més endavant, al costat esquerre, hi ha
un petit corriol ombrívol que porta a
la font Codineta. Continuant el camí
s’arriba a un encreuament de camins.
Som al coll de la Solana. Agafant sem-
pre el camí de la dreta, passarem pel
coll de les Planeses i anirem en direcció
al coll dels Tres Pals. De seguida s’arriba
al mirador de la Rovira, un punt estra-
tègic des del qual es tenen unes vistes
magnífiques del castell, els pobles de
Montesquiu i de Sant Quirze de Beso-
ra, el massís del Montseny, al fons, i la
serra de Bellmunt, a l’esquerra.

4 Coll dels Tres Pals. Vistes a la serra
de Bufadors
Des del mirador, la pista segueix pujant
fins arribar al bosc de la Rovira, for-
mat principalment per roures, pi roig
i alguna alzina. En aquest punt podem
continuar pel mateix camí, deixant a
l'esquerra un que va molt més planer
i continuar pujant, o bé agafar el camí
de la dreta, que travessa el bosc al cos-
tat d’esplèndids miradors a la vall de la
riera de la Solana; aquesta drecera es
converteix després en corriol i va a parar
al camí ample que seguíem. És un bon

A la riera de la Solana poques vegades hi
baixa aigua, però és un lloc força agra-
dable. El pont de fusta que creua la riera
ofereix un atractiu plàstic interessant per
als fotògrafs. Val la pena jugar amb les
ombres lineals del pont per fer una com-
posició original.
q 42º12’23.39”N 2º22’04.09”E elev. 632 m
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Per fotografiar un mirador sempre és un
bon recurs afegir persones, ja que donen
dinamisme i color a la imatge. La compo-
sició quedarà més estètica si les figures
humanes ocupen un dels costats, entre
la part mitja de la fotografia i un dels
extrems.
q 42º11’92.09”N 2º21’27.04 E elev. 710 m
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El consell de l’expert...

En aquesta ruta, si som observadors, 
és possible trobar fòssils marins a 800
metres d’alçada. En aquests casos la
mida de l’objecte fotografiat pot ser
important, i si no tenim res a mà per
comparar, per què no posar-hi el 
nostre dit?

moment per aturar-se i, en silenci,
provar de veure alguns dels  animals
que viuen a la zona, com senglars,
corbs, cabirols, esparvers i vol tons. El
camí continua pujant fins arribar a la
carena on és possible distingir dos
tipus de bosc: el de l'obaga, on hi pre-
dominen els faigs, i el de la solella,
amb pins i roures. A continuació, el
camí comença a baixar fins arribar al
coll dels Tres Pals. A banda i banda del
coll es tenen bones vistes; a un costat
el pla del Revell, la capçalera de la vall
de la riera de la Solana o dels Ferrers
i, a l’altre, la serra de Bufadors. Abans
d’emprendre el camí de tornada és
recomanable fixar-se en les roques que
hi ha en aquest punt, plenes de fòs-
sils de petxines i cargols de mar. Per
tornar al castell cal agafar la pista que

baixa fins la riera de la Solana i d’allà,
pel mateix camí del primer tram del
recorregut, fins al castell.

En llocs molt alts acostuma a fer vent i cal anar amb compte en el moment d’inter -
canviar objectius, ja que s’hi poden colar partícules de pols i sorra que poden embrutar
el sensor de la càmera.
q 41º46’16.30”N 2º26’27.69” E elev. 801 m
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